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Rosai-Dorfman Hastal›¤› (Masif Lenfadenopatili
Sinüs Histiositozis): Olgu Sunumu
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Rosai-Dorfman Disease (Sinus Histiocytosis with Massive
Lymphadenopathy): A Case Report

Rosai-Dorfman disease is a rare benign idiopatic histiocytic proliferative disorder. It is also known as sinus histiocytosis with
massive lymphadenopathy. The disease is characterized by painless cervical lymphadenopathy, variably associated with fever, elevated erythrocyte sedimentation rate, weight loss,
polyclonal hypergammaglobulinaemia, involvement of extra
nodal organs such as brain, breast, skin, orbit ear, and gastrointestinal tract, upper respiratory tract, spine. The cause of this
disease is still unknown. The precise diagnosis is performed by
lymph node biopsy. Various treatment modalities include surgery, chemotherapy, antibiotics, steroids, radiotherapy or the
combination of these have been tried, but convenient therapy
model hasn’t been emerged. Most of them have been reported to regress spontaneously. Death is a very rare complication and reported due to infiltration of vital organs. In this report the findings of a 52 years old woman who was admitted
to our clinic with painless cervical lymphadenopathy is presented, the findings and the treatment is compared with the literature.

Özet

Rosai-Dorfman hastal›¤› idyopatik histiosit proliferasyonu ile
seyreden nadir görülen bir hastal›kt›r. Masif lenfadenopatili sinüs histiositozis olarak da adland›r›lmaktad›r. Daha çok çocuklarda ve genç eriﬂkinlerde görülür. Hastal›k yayg›n a¤r›s›z lenfadenopati, yüksek ateﬂ, lökositoz, eritrosit sedimentasyon h›z›nda artma, poliklonal hipergamaglobulinemi, kilo kayb› ile seyrederek de¤iﬂik organlar›n tutulumuna neden olabilir. Kesin tan›s› lenf bezi biyopsilerinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucu koyulabilmektedir. Tedavisi için antibiyotikler, kortikosteroidler, radyoterapi ve kemoterapi denenmiﬂ ancak etkili bir tedavi ﬂekli henüz ortaya konamam›ﬂt›r. Bu hastal›¤a ba¤l› ölüm,
hayati organ tutulumlar›n›n oldu¤u durumlarda, çok nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yaz›da klini¤imize boynunda a¤r›s›z, ele gelen ﬂiﬂlik ﬂikayeti ile baﬂvuran ve yap›lan tetkikler ile
boyun lenf bezi biyopsisi sonucu benign sinüs histiositozis tan›s› konmuﬂ olan 52 yaﬂ›nda kad›n hastam›z›n bulgular› ve tedavisi literatür bilgileri ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Anahtar Sözcükler: Rosai-Dorfman hastal›¤›, masif lenfadeno-

patili sinüs histiositozis, servikal lenfadenopati.
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Rosai-Dorfman hastal›¤›, masif lenfadenopatili
sinüs histiositozis olarak da isimlendirilen a¤r›s›z
servikal lenfadenopati, ateﬂ, kilo kayb›, lökositoz,
artm›ﬂ eritrosit sedimentasyon h›z› ve poliklonal hipergamaglobulinemi ile karakterize neoplastik olmayan, etyolojisi ve patogenezi bilinmeyen lenfop110
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roliferatif bir hastal›kt›r.1 Hastal›¤›n seyri s›ras›nda
lenf nodlar› d›ﬂ›nda mediyastende, deride, yumuﬂak
dokularda, kemiklerde, paranazal sinüslerde, üst
solunum yollar›nda, spinal kordda, meninks ve beyinde, böbreklerde, tiroid bezinde, gözde, kalp ve
testislerde de tutulum görülebilmektedir.2
Literatürde yer alan 600’ün üzerindeki RosaiDorfman hastal›¤› tan›s› konan olgular›n %85’i çocuklar ve 20 yaﬂ alt› genç eriﬂkinlerdir. Hastal›¤›n
oluﬂumundan sorumlu bir etken ortaya konamam›ﬂ
ancak tan›s› konulamayan enfeksiyöz bir durum veya immun yan›t de¤iﬂiminin etkili olabilece¤i ileri
sürülmüﬂtür.2-4
Kesin tan› lenf bezi biyopsi materyallerinin histopatolojik incelenmesinde, sinüs histiositlerinin
belirgin proliferasyonu ve histiositler taraf›ndan fagosite edilmiﬂ lenfositlerin ve eritrositlerin görülmesi ile koyulmaktad›r.2,4,5
Hastal›¤›n tipik seyri, sinsi bir baﬂlang›ç, ard›ndan özellikle servikal bölgede bazen de tüm vücutta, yayg›n, a¤r›s›z lenfadenopati ile seyreden uzam›ﬂ hastal›k evresini takip eden spontan bir gerileme ﬂeklinde olmaktad›r. Bunu rekürensler izleyebilmekte, baz› olgular ise inatç› tipte gerileme olmaks›z›n uzun süre devam edebilmektedir.2,4
Tedavisinde antibiyotikler, kortikosteroidler, sitostatik ajanlar, radyoterapi ve cerrahi olarak lenf
bezlerinin rezeksiyonu gibi yöntemler tek baﬂlar›na
veya bunlar›n birkaç›n›n birlikte kullan›lmas› ile uygulanm›ﬂ, ancak bunlar›n tedavideki baﬂar›lar› gösterilememiﬂtir. Bu hastal›¤a ba¤l› ölüm, çok nadir
görülen bir komplikasyon olup, immun sistemin etkilendi¤i ve ekstranodal organ tutulumu ile birlikte
seyreden tiplerinde görülmüﬂtür.6 Literatürde çocuklarla ilgili olgular›n fazla say›da yer almas›na karﬂ›n
ileri yaﬂlarda tan› konan olgu say›s› çok azd›r.
Bu yaz›da, hastal›¤›n›n baﬂlang›c›nda RosaiDorfman hastal›¤› tan›s› konarak takip edilen, klini¤imiz d›ﬂ›ndaki muayenesinde, kas›¤›ndaki lenfadenopatisi nedeni ile yanl›ﬂ olarak karsinom metastaz› tan›s› konan, klini¤imizdeki yatarak yap›lan ikinci takibinde bir kürlük kemoterapi tedavisi ile ﬂikayetleri ve bulgular› dramatik olarak, tamamen düzelen bir olgumuza ait bilgiler, literatür bilgileri do¤rultusunda de¤erlendirilmiﬂtir.

Olgu
52 yaﬂ›nda, ev han›m› olan hastam›z boynunda
iyileﬂmeyen ﬂiﬂlikler ﬂikayeti ile klini¤imize yat›r›ld›.
Öyküsünden hastan›n bize baﬂvurdu¤u tarihten 2
y›l önce baﬂlayan, boynunun her iki taraf›nda a¤r›s›z ﬂiﬂliklerinin oldu¤u, 2 y›l boyunca ﬂiﬂliklerinin
boyutlar›nda bir de¤iﬂikli¤in olmad›¤›, ﬂiﬂlikleri ile
ilgili olarak hiç a¤r›, ›s› art›ﬂ›, k›zar›kl›k ﬂikayeti yaﬂamad›¤›, halsizlik, kilo kayb› ﬂikayetlerinin olmad›¤›, gece terlemelerinin ise bize baﬂvurmadan önceki dönemde oldu¤u ancak bize baﬂvurmadan 4 ay
önce bitti¤i ö¤renildi. Yine sorgulanmas›nda ses k›s›kl›¤›, yutma güçlü¤ü, bo¤az a¤r›s› ve solunum ile
ilgili ﬂikayetlerinin olmad›¤› ö¤renildi.
Öz ve soy geçmiﬂinde bir özellik saptanmad›.
Yap›lan fizik muayenesinde; ateﬂ: 37°C, nab›z:
80/dk, tansiyon arteriyel: 135/75 mmHg idi. Kulak,
burun, bo¤az, larenks, nazofarenks muayenelerinde bir patoloji saptanmayan hastan›n boyun muayenesinde bilateral I. bölgede 2.5x2.5 cm boyutlu,
mobil, a¤r›s›z; II. bölgede 3.0x2.5 cm boyutunda,
a¤r›s›z; IV. bölgede 0.5x0.5x1.0 cm boyutund,a mobil, a¤r›s›z kitlelerinin oldu¤u saptand›. Sistemik fizik muayenesinde bir patoloji saptanmad›.
Rutin laboratuvar bulgular›; lökosit: 9.103/µL,
eritrosit: 5.92.106/µL, eritrosit sedimantasyon h›z›:
15 mm/sa, periferik yaymas›nda nötrofiller: %78.4,
lenfositler: %15.9, monositler: %2.5 bulundu. Hemoglobin elektroforezinde HbA azalm›ﬂ olarak bulundu. Serolojik testlerden toksoplazma, kedi t›rm›¤›, brusella, EMN aglütinasyon testleri negatif, P-A
akci¤er grafisi normal olarak de¤erlendirildi.
Klinik izlem ve tedavi
Hasta klini¤imize yat›r›larak oral antibiyoterapi
alt›nda takip edilmeye baﬂland›. Çekilen kontrastl›
boyun tomografisinde; boyunda bilateral I, II, III,
IV. bölgelerde, en büyü¤ü 2.5 cm çapl› olan, sferik
konturlu, kontrast tutulumu olmayan, yayg›n lenfadenopati ile uyumlu görünüm rapor edilmesi üzerine (Resim 1 ve 2) hastan›n boynundan lenf bezi biyopsisi yap›ld›.
Histopatolojik de¤erlendirme için yollanan spesmen sonucu sinüs histiositozis (Rosai-Dorfman hastal›¤›) olarak rapor edildi. Ameliyat sonras› dönem-
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Bu histopatolojik de¤erlendirme sonucunda da
Rosai-Dorfman hastal›¤› tan›s› kondu. Baﬂka bir
hastanede karsinom metastaz› ﬂeklinde rapor edilen
inguinal lenf bezi kesitlerini içeren preparatlar fakültemiz patoloji anabilim dal›nca da tekrar incelendi. Bu kesitlerin de Rosai-Dorfman hastal›¤› için
tipik görünüm olan, soluk sitoplazmal› büyük histiositler taraf›ndan geniﬂletilmiﬂ sinüsoidler içeren
lenf bezi oldu¤u, karsinom metastaz› olmad›¤› anlaﬂ›ld› (Resim 3 ve 4).
Ancak bu hastal›¤›n ay›r›c› tan›s›nda kullan›labilen, immünohistokimyasal boyamalarla histiositlerin içinde gösterilebilen S-100 proteininin, hastam›za ait preparatlarda histiositler içinde gözlenmedi¤i
saptand›.
Hastam›za, ikinci kez yatarak takibi s›ras›nda, tan›s›n›n kesinleﬂmesi sonras›nda, hematoloji bölümü
ile konsülte edilerek bir kür metotreksat (5
mg/m2/gün) tedavisi uygulanm›ﬂ, kür bitiminden 10
gün sonra adenopatiler kaybolmuﬂtur. Hastam›z bu
tedaviden sonraki 6 ayl›k sürede tüm ﬂikayetleri ve
bulgular› düzelmiﬂ olarak halen takip edilmektedir.
Resim 1.

Hastan›n biyopsi öncesi klinik görüntüsü.

de hastam›za 21 gün süreyle parenteral ceftriaxon
1x1 g/gün ve ornidazol 2x500 mg/gün dozu ile verildi. Boynundaki adenopatilerinin boyutlar›nda ve
ﬂikayetlerinde de¤iﬂiklik görülmemesi üzerine,
ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Bu tarihten 6 ay sonra hastam›z›n, her iki kas›k bölgesinde ﬂiﬂlik ﬂikayetleri nedeniyle baﬂka bir hastanenin
genel cerrahi bölümünde yap›lan muayenesi sonras›nda, inguinal lenf bezi biyopsisi yap›larak, bunun
histopatolojik de¤erlendirme sonucunun karsinom
metastaz› ile uyumlu olarak rapor edilmesi üzerine
tekrar hastanemize sevk edildi¤i ö¤renildi. Tekrar
klini¤imize yat›r›lan hastam›z, kad›n do¤um, üroloji
ve genel cerrahi bölümleri taraf›ndan konsülte edildi. Endoskopik, ultrasonografik ve radyolojik tetkikler yap›larak kas›ktaki lenfadenopatiye neden olabilecek primer odak araﬂt›r›ld›. Kayda de¤er bir bulguya rastlanamamas› üzerine hastan›n tekrar boyun
sa¤ taraf›nda I. bölgedeki lenf bezlerinden bir adet
ç›kar›larak histopatolojik inceleme için yolland›.
112

Tart›ﬂma
Masif lenfadenopatili sinüs histiositozis RosaiDorfman hastal›¤› olarak bilinen nadir görülen bir
hastal›kt›r. ‹lk kez Rosai ve Dorfman taraf›ndan
1969’da tan›mlanan bu hastal›k tüm yaﬂlarda görülebilen, ancak ço¤unlukla birinci ve ikinci dekadlarda çocuklarda s›k görülen bir hastal›k olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.1,2
Literatürde erkek olgular›n biraz daha fazla oldu¤undan söz edilmektedir; bizim olgumuzun da
kad›n olmas› bu bilgi ile uyumludur.2
Boynun, özellikle de submandibüler bölgenin
en s›k tutulan bölge oldu¤u aksiller, inguinal, hiler
ve mediyastinal bölgelerdeki lenfadenopatilerin buna eﬂlik edebilece¤i bildirilmiﬂtir.2 Eryaman ve ark.7
ile Yi¤itbaﬂ› ve ark.8 yaln›z boyunda lenfadenopati
ile seyreden olgular›n› yay›nlam›ﬂlard›r. Bizim olgumuzun baﬂlang›c›nda yaln›z servikal bölgede lenfadenopati mevcutken, 6 ay sonra inguinal lenfadenopati de geliﬂti. Hiler, aksiller, mediyastinal lenfadenopati saptanmad›.
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Resim 2.

Hastan›n boyun tomografisi.

Olgular›n yaklaﬂ›k %43’ünde ekstranodal organ
tutulumundan söz edilmekte ve bu durumun özellikle ileri yaﬂ olgular›nda daha s›k oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.9 Olgumuzun 52 yaﬂ›nda olmas› nedeniyle bu yönde tetkikleri yap›lm›ﬂ ancak ekstranodal
bir patoloji saptanmam›ﬂt›r.
Lenf nodu biyopsilerinin histopatolojik incelemesinde lenfofagositoz, soluk sitoplazmal› geniﬂ
histiositler tan› koydurucu bulgulard›r. Olgumuzun
taraf›m›zdan yap›lan her iki servikal lenf bezi
biyopsisinde bu tipik görünüm ile tan› konmuﬂtur.
Ancak baﬂka bir hastanede yap›lan inguinal lenf bezi biyopsisi tan›s›n›n; masif lenfadenopatili sinüs
histiositozis olmas›na karﬂ›n, karsinom metastaz›
olarak de¤erlendirilmesi, bu hastal›¤›n nadir görülen bir patoloji olmas› nedeniyle patologlar› yan›ltabilece¤i ﬂeklinde yorumland›. Hastam›z›n histopatolojik incelemelerinde S-100 proteininin (-) olarak
bulunmas›n›n da, ekstranodal organ tutulumunun
olmamas› ile iliﬂkili olabilece¤i düﬂünüldü. Fakat literatürde bunun ile ilgili bir bilgiye rastlanmad›.
Hollowell ve ark.,10 Ahsan ve ark.11 ile Ku ve
ark.12 yay›nlad›klar› çal›ﬂmalar›nda masif servikal
adenopatinin tüm olgularda mutlak gözlemlenen

bir bulgu olmad›¤›n›, Hazarika ve ark.13 ise lökositoz, yüksek ateﬂ ve eritrosit çökme h›z›ndaki art›ﬂ›n
kendi olgular›nda görülmedi¤ini belirtmiﬂlerdir. Biz
olgumuzda persistan servikal lenfadenopati yan›nda lökositozun, yüksek ateﬂin, eritrosit çökme h›z›nda art›ﬂ bulunmamas›n›n iyi prognozu iﬂaret edebilece¤i görüﬂündeyiz.
Rosai-Dorfman hastal›¤› benign, kendi kendini
s›n›rlayan, ço¤u kez tedavi gerektirmeyen bir hastal›k olarak kabul edilmektedir. Antonius ve ark. steroid kullan›m›n›n,14 Goodnight ve ark. de¤iﬂik kemoterapötik ajanlar›n, alkilleyici ajanlar ile birlikte
kortikosteroidlerin tedavide çok etkili olduklar›n›,
çok iyi sonuçlar verdi¤ini belirtmiﬂlerdir.9 Hastam›z,
Rosai-Dorfman hastal›¤› tan›s› konduktan sonra, uygulanan geniﬂ spektrumlu parenteral antibiyotik tedavisine yan›t vermemesi ve uzun süreli takibinde
kendili¤inden gerilememesi nedeni ile persistan tipte Rosai-Dorfman hastas› olarak kabul edildi. Hematoloji bölümünün kontrolünde hastam›za verilen
bir kür metotreksat tedavisi ile hastam›z›n tüm bulgu ve ﬂikayetleri 10 gün içinde düzeldi . Tedaviden
sonraki alt› ayl›k sürede sorunsuz ﬂekilde kontrollerine devam edilmektedir.
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Resim 3.

Lenf bezi biyopsisi (HE x200).

Literatürde radyoterapi ile ilgili olarak yeterli ve
tatmin edici sonuçlar›n olmamas› nedeniyle olgumuzda tedavi için bu yöntem dikkate al›nmad›.
Yine literatür incelendi¤inde Lu ve ark., dört olgular›n› yay›nlad›klar› bir çal›ﬂmada ayn› lenf bezlerinde eﬂzamanl› olarak malign lenfoma ve masif
lenfadenopatili sinüs histiositozisin birlikte olabilece¤ini belirtmektedirler. Ayn› çal›ﬂmada Foucar ve

Resim 4.

114

ark.’n›n bir olgusunda bu hastal›k tan›s› konduktan
8 ay sonra, Rangwala ve ark.’n›n bir olgusunda bu
hastal›k tan›s› konduktan 4 y›l sonra, Koduru ve
ark.’n›n bir olgusunda 8 y›l sonra, Krezemieniecki
ve ark.’n›n bir olgusunda 5 y›l sonra malign lenfoma geliﬂti¤ini gördüklerinden söz edilmektedir.15
Biz bu bilginin Rosai-Dorfman hastal›¤› tan›s› konan hastalar›n takip sürelerinin belirlenmesi aç›s›n-

Lenf bezi biyopsisi (HE x50).
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dan anlaml› oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Bu olgumuz
nedeniyle Rosai-Dorfman hastal›¤›n›n özellikle tan›
ve tedavi yönünden üzerinde çaba sarfedilmesi gereken bir hastal›k oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Çünkü
tedaviye yan›t al›namayan durumlarda bizim hastam›zda gözlemledi¤imiz gibi, ben kanserim o yüzden iyileﬂemiyorum ﬂeklindeki düﬂünceler, hem
hastay› hem de takip eden hekimleri s›k›nt›ya sokmaktad›r. Metotreksat ile bu kadar k›sa sürede ve
bu kadar iyi sonuç al›nabilmiﬂ olmas›n›n önemli oldu¤u, malignleﬂme riski aç›s›ndan da bu hastal›¤›
olanlar›n 5 y›l süre ile takibinin do¤ru olaca¤› düﬂüncesindeyiz.
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